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Geachte heer Wittenboer,

In aansluiting op uw - aan de Minister van Justitie gerichte - brief van
21 november jl. alsmede het telefoongesprek dat u op 2 december jl. met mevrouw
Wiersma voerde bericht ik u als volgt.

In uw brief alsmede aan de telefoon lichtte u toe dat u problemen heeft bij het

vinden van een advocaat. U deelde eveneens mee dat u voor van overheidswege
gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

Omwille van de snelheid gaf mevrouw Wiersma u daarom alvast het

( telefoonnummer van de Raad voor de Rechtsbijstand te Den Bosch. Zoals zij u ook
al telefonisch meedeelde beoordeelt deze instantie aan de hand van financiële en
inhoudelijke criteria of u voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand in

aanmerking komt. Indien u hiervoor in aanmerking komt kan deze Raad, als u er

niet in slaagt zelf een advocaat te vinden die uw zaak wil behandelen, een
advocaat aanwijzen.

Het telefoonnummer van de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch is:

• 073-6814100, Postbus 70503, 5201 CD Den Bosch, fax 073-6148586.

Voor zover u met uw brief tevens wilt bewerkstelligen dat de Minister van Justitie

en verbod uitvaardigt om Audio Rarities te dagvaarden dan wel ander stappen
tegen dit bedrijf verbiedt moet ik u teleurstellen. Het is een ieders recht een ander
in rechte te kunnen dagvaarden en een dergelijk recht verdient respect.
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Met het bovenstaande hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Justitie,

Namens de Staatssecretaris,

Het Hpefckcan de Directie Rechtsbijstand

en/furidische)Beroepen,

voor deze,

J.M. Schoemnakers
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